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(Despacho Normativo nº 1-G/2016 de 6 abril, Secção I, artigo 4º 

Dec. Lei nº17/ 2016 artigo 24º-C nº 1,de 4 abril) 

 

 A identificação das provas de aferição (8ºano) a realizar em 2015/2016, tipo e duração constam do quadro seguinte: 

PROVAS  DE  AFERIÇÃO – 8º Ano 
Fase única 

segunda-feira 
6 de junho – 14.30 

quarta-feira, 
8  de junho 

Português (85) –  Escrita / 90 minutos  
Matemática (86) – Escrita / 90 minutos 

 

 

1. As provas de aferição realizam-se nos 2.º, 5.º e 8.º anos, numa fase única com uma chamada.  

2. As provas de aferição são de aplicação universal, de realização obrigatória e destinam -se aos alunos do 

ensino básico geral. 

3. Os alunos que se encontram ao abrigo do Decreto‐Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, e os alunos que, embora 

não estejam ao abrigo do mesmo diploma, apresentam problemas de saúde realizam as provas de aferição, 

podendo ser‐ lhes aplicadas condições especiais na realização das provas, de acordo com o Guia de Aplicação 

de Condições Especiais na Realização de Provas e Exames – 2016, com exceção da condição “prova a nível de 

escola”. 

4. As provas têm como referencial de avaliação os documentos curriculares em vigor relativos aos ciclos em 

que se inscrevem.  

5. A elaboração das provas de aferição é da competência do IAVE,I.P., o qual elabora os critérios de 

classificação das provas. 

6. Os resultados globais das provas de aferição, com informação agregada por turma e por escola, são 

disponibilizados às escolas através de um relatório com dados quantitativos e qualitativos relativos ao 

desempenho dos seus alunos 

7. Nos 5.º e 8.º anos de escolaridade, o processo de aferição abrange, anualmente, as disciplinas de 

Português ou de Matemática e, rotativamente, uma das outras disciplinas, com inclusão de instrumentos 

vocacionados para a avaliação de situações práticas, assegurando a cobertura integral das áreas disciplinares 

do currículo. 

8. As provas de aferição dão origem a informação descritiva sobre o desempenho do aluno, a inscrever na 

ficha individual, não sendo, os seus resultados, considerados na classificação das respetivas disciplinas.  

9. As fichas individuais são entregues aos encarregados de educação até ao início do ano letivo subsequente 

ao da realização das provas. No presente ano letivo os Encarregados de Educação serão informados 

posteriormente a partir de que data poderão levantar nos serviços administrativos as referidas fichas 

individuais.  



 

GUIA  PARA A REALIZAÇÃO 

DAS PROVAS DE AFERIÇÃO 

 

JNE/2016: Pontos Relevantes 

 

Material autorizado 

4.19 Durante a realização das provas de aferição os alunos apenas podem usar o material autorizado nas 

Informações‐Prova, da responsabilidade do IAVE, I. P., devendo cada aluno, na sala de prova, utilizar apenas 

o seu material.  

4.20 Na prova de aferição de Matemática do 8.º ano de escolaridade, só são autorizadas as calculadoras que 

satisfaçam cumulativamente as seguintes características técnicas: a) Ter, pelo menos, as funções básicas +, 

‐, x, /, raiz quadrada e raiz cúbica; b) Ser silenciosa; c) Não ter cálculo simbólico (CAS); d) Não ter 

capacidade de comunicação a distância; e) Não ter fitas, rolos de papel ou outro meio de impressão.  

4.21 Os alunos de PLNM podem utilizar dicionário na realização das provas de aferição, nos termos definidos 

no n.º 3 do artigo 31.º do Regulamento das Provas de Avaliação Externa e de Equivalência à Frequência do 

Ensino Básico. 

 4.23 Para a realização das provas de aferição, os alunos não podem ter junto de si quaisquer suportes 

escritos não autorizados como, por exemplo, livros, cadernos, ou folhas nem quaisquer sistemas de 

comunicação móvel como computadores portáteis, aparelhos de vídeo ou áudio, incluindo telemóveis, 

relógios com comunicação wireless (smartwatch), bips, etc.. Os objetos não estritamente necessários para a 

realização da prova como mochilas, carteiras, estojos, etc. devem ser recolhidos por elementos da escola ou 

colocados junto à secretária dos professores vigilantes, devendo os equipamentos aí colocados, ser 

devidamente desligados. 

 

Comparência dos alunos 

4.38. Os alunos devem comparecer junto à sala da prova 30 minutos antes da hora marcada para o seu início. 

4.39 Antes do início das provas, durante o período de chamada dos alunos e imediatamente antes da sua 

entrada na sala de prova, os professores vigilantes devem solicitar aos alunos que efetuem uma verificação 

cuidada, a fim de se assegurarem de que possuem o material necessário para a realização da prova e que não 

possuem qualquer material ou equipamento não autorizado, em particular telemóveis.  

4.40 Os telemóveis entregues aos responsáveis da escola devem ser identificados e colocados no local 

considerado mais adequado.  

4.41 A chamada faz‐se pela ordem constante nas pautas, 15 minutos antes da hora marcada para o início da 

prova, sendo as faltas registadas no referido suporte.  

4.42 O atraso na comparência dos alunos às provas de aferição não pode ultrapassar 15 minutos, após a 

hora de início das mesmas.  

5.1 Os alunos não devem prestar provas sem serem portadores do seu cartão de cidadão/bilhete de 

identidade ou de documento que legalmente o substitua, desde que este apresente fotografia.  

 

Informações a fornecer aos alunos (no início da prova) 

5.7. No cabeçalho das folhas de resposta, o aluno deve escrever: 

 a) Na parte destacável: 

 O seu nome completo, de forma legível e sem abreviaturas;  



 O número do cartão de cidadão/bilhete de identidade e local de emissão, no caso de ser portador 

de bilhete de identidade; 

  A sua assinatura;  

  Nas provas do 8.º ano, a designação e o código da prova que se encontra a realizar (exemplos: 

Português (85) ou Matemática (86));  

  Ano de escolaridade. 

 b) Na parte fixa:  

 Novamente, a designação e o código da prova que se encontra a realizar;  

  O ano de escolaridade;  

 No final da prova, o número de páginas utilizadas na sua realização (8º ano) 

 

5.8  O professor responsável pela vigilância deve avisar os alunos do seguinte: 

 a) Não devem escrever o nome em qualquer outro local das folhas de resposta, para além do cabeçalho; 

 b) Só podem usar caneta/esferográfica de tinta azul ou preta indelével, bem como lápis, nos itens indicados 

na prova;  

c) Não devem utilizar fita ou tinta corretora para correção de qualquer resposta, devendo riscar, em caso de 

engano;  

d) Não podem abandonar a sala antes de terminado o tempo regulamentar da prova.  

e) As calculadoras utilizadas na prova de aferição de Matemática do 8.º ano devem ser identificadas com o 

nome do aluno. 

 

A Coordenadora dos DT (3º Ciclo) 
 
 

                                                                                                                     Maria do Carmo Espadanal 
 
 
 
 
 


